ARCIDIECÉZNÍ
CHARITA PRAHA
Pomáháte nám pomáhat!
Milí přátelé,
všímám si toho, že
Charita svojí prací
často spojuje. Buď
tím uzdravuje to,
co bylo rozdělené či
porušené – vztahy
v rodině, ve společnosti, přístup
těch nejchudších ke vzdělání či

k pracovním příležitostem. Nebo
vytváří nová spojení, která by bez
přičinění Charity nikdy nevznikla.
Kdo se někdy zapojil do programu
Adopce na dálku a spojil se dopisem, myšlenkami či modlitbou
s konkrétním dítětem třeba v Indii
či Ugandě, ví, co mám na mysli.
Za dva týdny proběhne náš 24. benefiční koncert. Myslím, že nejen
pro mě, ale i pro většinu poslucha-

Číslo 10
15. října 2015

čů není tato událost jen krásným
kulturním zážitkem, ale je zároveň
setkáním lidí, které spojuje ochota
pomáhat potřebným.
Děkujeme za Vaši podporu
a těšíme se na setkání s Vámi.
PhDr. Jarmila Lomozová
zástupce ředitele
pro public relations

CHARITA POMÁHÁ SYRSKÝM UPRCHLÍKŮM
Charita Česká republika byla
pověřena Ministerstvem vnitra poskytnutím sociální asistence Syřanům, kteří přijeli v pondělí 12. října do České republiky
v rámci programu MEDEVAC,
a jejím rodinným příslušníkům.
Charita podpoří Syřany také
v jejich integraci, pokud se rozhodnout do Česka přesídlit natrvalo.
Přímé práce s klienty se v rámci charitní sítě ujala Arcidiecézní
charita Praha. Její úlohou je poskytnout asistenci, která zahrnuje
tlumočení a zprostředkování kon-

taktu mezi pacientem a lékařským
personálem. Během rekonvalescence Charita zajistí volnočasové aktivity a během celého pobytu bude pacienty provázet tak, aby
jejich léčba probíhala hladce.
PODPORA PŘI INTEGRACI
Pokud se syrské rodiny rozhodnou do České republiky přesídlit natrvalo, poskytne jim Charita
podporu při integraci. Ta zahrnuje mj. sociální a právní poradenství, zprostředkování komunikace
s úřady, asistenci při zajištění trvalého bydlení, přístupu k sociálním
dávkám, zaměstnání a povinné

školní docházce dětí, zajištění kurzu českého jazyka a integračního
kurzu atd.
„Naše asistence jednotlivcům
a rodinám se vždy odvíjí od jejich
individuálních potřeb,“ vysvětluje
Světlana Porche, ředitelka Střediska Migrace Arcidiecézní charita
Praha, „záleží na situaci, v níž se
nacházejí, jejich očekávání a aspiracích. Proto u každého klienta
nejprve zjišťujeme jeho potřeby
a podle toho po dohodě s ním
nastavíme individuální plán, který naše asistence pomáhá naplnit.“

se slavnostním udílením
Ceny Charity Česká republika
pod záštitou a za účasti
kardinála Dominika Duky

24. BENEFIČNÍ KONCERT

Arcidiecézní charity Praha
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se koná 31. října 2015
ve Smetanově síni
Obecního domu.
Více informací:
www.praha.charita.cz

Síť charitních obchůdků
rozšířena do Nymburka
V Tyršově ulici 696
otevřela Farní charita
Nymburk obchůdek
U sv. Mikuláše. Od veřejnosti přijímá oblečení, obuv i potřeby pro
domácnost.

Miloslava Machovcová
oceněna
Řádem Elišky Přemyslovny
Ocenění Nadačního fondu Elišky Přemyslovny vyzdvihuje ženy
pracující v charitativní, sociální a kulturní oblasti, které jsou
svým životem, prací a obětavostí příkladem pro druhé. Řád
Elišky Přemyslovny letos obdržela Miloslava Machovcová, ředitelka Farní charity Neratovice při slavnostním setkání konaném
25. září 2015 ve Státních aktech Poslanecké sněmovny.


„Z výtěžku jsme již
podpořili tábor pro autistického chlapce a následující výtěžek půjde
pro matku samoživitelku, která se stará o čtyři
syny,“ vysvětluje Hana
Nehybová, ředitelka Farní charity Nymburk, která prozrazuje, jaké má
nymburská Charita další
plány: „V současné době

pracujeme na vybudování denního nízkoprahového centra pro lidi bez
přístřeší a dobrovolnického centra.“

Charitní obchůdky
provozují
farní Charity
v Berouně, Vlašimi
a nově v Nymburce.

CHARITA PODPOŘILA SPOLEČENSTVÍ
NESLYŠÍCÍCH KATOLÍKŮ
V roce 2012 požádalo několik neslyšících
křesťanů P. Stanislawa
Goru o stálé duchovní
vedení. Jeho kladná odpověď umožnila v následujícím roce vznik
živého a dosud stále
se rozrůstajícího společenství neslyšících katolíků, které je otevřené
všem hledajícím lidem,
jimž jejich sluchová
ztráta brání účastnit
se mše svaté, svátostí
a dalšího života církve
společně se slyšícími.
P. Gora byl pastorací
neslyšících v Pražské arcidiecézi oficiálně pověřen hned v roce 2013.
Jako pomocný tým byly

společně s ním ustanoveny dvě pastorační
asistentky: první z nich
přímo z řad neslyšící
komunity, druhá z řad
slyšících. Ta současně
zajišťuje tlumočnické
služby z/do znakového
jazyka.
Společenství neslyšících katolíků se pravidelně jednou měsíčně schází. Během roku se účastní
vlastních rekolekcí, mimo
to se aktivně zapojuje do
života vršovické farnosti
prostřednictvím služeb
tlumočníka. A právě tlumočení do znakového
jazyka je od roku 2014
částečně hrazeno Arcidiecézní charitou Praha.

Charita podporuje překlad do znakové řeči a pomoc sociálně slabým neslyšícím.
Vedle této činnosti
pomáhá pražská Charita také sociálně slabým
neslyšícím jednotlivcům
a rodinám k tomu, aby

se mohli účastnit pobytů s duchovním programem a dětských táborů
pořádaných farností Praha-Vršovice.


Informace o akcích společenství neslyšících katolíků lze získat na www.neslysicikatolici.cz.
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MOZAIKA UDÁLOSTÍ Z ARCIDIECÉZE
I ZE ZAHRANIČNÍCH MISÍ
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charita Praha v pátek 25. září Den
otevřených dveří. Děkujeme všem
hostům za jejich zájem o naši práci. Pro studenty sociální práce ze
SOŠ Drtinova byla návštěva Azylového domu sv. Terezie inspirací.
Uspořádají ve škole sbírku oblečení, jídla a hygienických potřeb pro
lidi bez domova.

Studenti SOŠ Drtinova v Azylovém domě sv. Terezie.

MIG

LIDÉ BEZ DOMOVA OSLAVILI
SVÁTEK PATRONKY
První říjnový den oslavili pracovníci a klienti Azylového domu svátek sv. Terezie z Lisieux, jíž je Azylový dům zasvěcen. Celý den se nesl
v přátelské atmosféře, hrálo se, zpívalo, nechybělo opékání špekáčků
ani tradiční smíšený turnaj klientů
a zaměstnanců ve stolním tenise.

václavské pouti ve Staré Boleslavi.
U jejích stánků se zastavilo devět
stovek poutníků. Pracovníci Charity pro ně připravili malé občerstvení a během celého dne odpovídali na dotazy, které se týkaly
práce Charity. Častým tématem
byla aktuální otázka uprchlické
krize a možnost konkrétní pomoci
uprchlíkům.

CHARITA NA NÁRODNÍ
SVATOVÁCLAVSKÉ POUTI
Arcidiecézní charita Praha se
i letos zúčastnila Národní svato-

DEN OTEVŘENÝCH
DVEŘÍ BYL INSPIRACÍ
V rámci celonárodní kampaně
Den Charity pořádala Arcidiecézní

BABÍ LÉTO V GLORII 2015
Tradiční setkání maminek a dětí
z Azylového domu Gloria s pracovníky a přáteli Arcidiecézní
charity Praha proběhlo 24. září za
krásného slunečného počasí. Na
organizaci zahradní slavnosti, která nese název Babí léto v Glorii, se
i letos podílely maminky s dětmi.
MŠE SVATÁ ZA ZEMŘELÉ
KLIENTY CHARITY
Každý první pátek v měsíci se
vždy od 18 hodin koná v kostele
sv. Václava ve Vršovicích mše svatá
za práci Arcidiecézní charity Praha. V pátek 6. listopadu bude mše
svatá věnovaná památce zesnulých klientů Charity.


E
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STŘEDISKO MIGRACE PŘEDSTAVUJE SVOJI ČINNOST
Arcidiecézní charita
Praha poskytuje profesionální služby migrantům. Co to konkrétně znamená a jakým
projektům se Středisko
Migrace věnuje v těchto dnech? Přinášíme
stručný přehled.
SOCIÁLNÍ A PRÁVNÍ
PORADENSTVÍ
Sociální a právní poradenství jsou páteří služeb Střediska Migrace.
Každý rok je využijí přibližně tři tisíce migrantů. Ti přicházejí přímo
do poradny v Pernerově

ulici v Praze-Karlíně a zároveň sociální pracovníci,
streetworkeři i právnička
docházejí tam, kde klienti jejich pomoc potřebují.
Jsou to např. pracoviště
Odboru azylové a migrační politiky v městech
Středočeského kraje či
střediska Správy uprchlických zařízení, kde navíc sociální pracovníci
Charity pořádají preventivní besedy.
POMOC PŘESÍDLENÝM
KRAJANŮM
Z UKRAJINY
Od března tohoto roku

pomáhá Středisko Migrace při integraci krajanů z Ukrajiny. Do Česka
se postupně přesídlilo
166 osob. Většina z nich
(111 osob) se již přestěhovala do nového místa
trvalého bydliště a našla
zaměstnání.
SOCIÁLNÍ ASISTENCE
PACIENTŮM
V PROGRAMU
MEDEVAC
Středisko Migrace zajišťuje sociální asistenci
zdravotně postiženým
osobám v programu
MEDEVAC. V současné
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době asistuje pacientům
z Ukrajiny a Sýrie.
STŘEDISKO MIGRACE
V MEZINÁRODNÍM
PARTNERSTVÍ
Středisko Migrace je
partnerem v mezinárodním projektu, který hledá
kvalitnější metody pro
práci s migranty a oběťmi
obchodu s lidmi. Pracovníci Střediska Migrace a Projektu Magdala se v září
zúčastnili semináře v rumunské Bukurešti. Další
pracovní setkání partnerů
se uskuteční v druhé polovině listopadu v Praze. 

SDÍLÍME RADOST ZE ZÁCHRANY
DALŠÍHO LIDSKÉHO ŽIVOTA
S desetiletou Namagandou
jsme se poprvé setkali před dvěma lety. Do České nemocnice sv.
Karla Lwangy ji tenkrát přivezli
příbuzní.
Dívka byla podvyživená, slabá
a celkově ve velmi špatném zdravotním a psychickém stavu. Kvůli
ránám po celých nohou nedokázala chodit. Podmínky, v nichž doma
žila, jsou natolik šokující, že se raději vyhneme jejich popisu.
Lékaři v České nemocnici se
Namagandě intenzivně věnovali.
Dostala okamžitě výživu, podstoupila několik lehčích chirurgických
zákroků, které ošetřily její rány. Po
několika dnech se začala zotavo-

Akt
z Ug uálně
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y

vat. „Kontaktovali jsme organizaci,
která se stará o opuštěné a zanedbané děti,“ říká vrchní sestra Rhonah Nsamba, „věděli jsme, že domů se dívka vrátit nemůže, pokud
se nemá její utrpení opakovat. Na
základě sociálního šetření byla Namaganda okamžitě umístěna do
sirotčince.“
Po roce k nám Namaganda přišla
na invalidním vozíku na očkování.
Vedlo se jí dobře. Po dvou letech
se s ní setkáváme znovu. Přišla
nás navštívit, o berlích, na očích
dioptrické brýle, šťastná, pomalu
hovořící anglickým jazykem. Spolu
s Namagandou sdílíme obrovskou
Namaganda s ředitelkou České ne- radost ze záchrany dalšího lidského života.
mocnice sestrou Laurou.


INDIE OSLAVILA NAROZENINY MAHÁTMY GÁNDHÍHO
vůdce proslavil v Indii i po celém
světě. K památným sochám snášely květinové dary, rituálně rozbíjely kokosové ořechy a zpívaly
Gándhího oblíbené písně. Starší
studenti předčítali úryvky z GándDěti se oblékly do jednoduchých hího životopisu, sledovali filmy
bílých oděvů, nasadily si typické o jeho osudech a vedli diskuze
okrouhlé brýle a v tomto přestro- o filozofii a morálním poselství žijení předvedly scénky znázorňující vota v pravdě a míru.
vlastnosti a činy, kterými se jejich
Indie oslavila narozeniny nejvýraznější osobnosti své historie,
Mahátmy Gándhího. Do oslav se
aktivně zapojily i děti z programu Adopce na dálku®.
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DŮLEŽITOST VZDĚLÁNÍ
V rámci Adopce na dálku® nabraly oslavy věnované otci národa
ještě další rozměr. Řada aktivit byla
věnovaná důležitosti vzdělání.
Motivace dětí učit se a ochota
rodičů dát dětem ke studiu prostor
je totiž tou největší hybnou silou
na cestě chudých dětí za lepší
budoucností.


KDYŽ SE ŽENY POSTAVÍ NA VLASTNÍ NOHY

V tradičním světě rozvojových zemí je místo ženy v domácnosti.
Dokud tento model v rodině funguje ke všeobecné spokojenosti
a otec je schopen rodinu uživit, tradice přetrvává a dědí se z generace na generaci. V některých případech se ale konvence mění
a přizpůsobují chodu doby. Možnosti a výzvy moderní společnosti
někdy v ženách vyvolají touhu po seberealizaci i v jiné životní sféře než jenom ve vlastní rodině. Nebo, a ten případ není výjimkou,
žena opouští své místo strážkyně rodinného krbu donucena okolnostmi.
ŽIVOTNÍ VÝZVA
Takovým příkladem je paní Indirama z jižní Indie. Je jí 50 let, se
svým mužem mají tři děti. Nejstarší dcera se vdala, mladší studuje,
syn právě absolvuje počítačový
kurz. Manžel paní Indiramy pracoval celý život jako nekvalifikovaný
dělník najímaný podle potřeby
na práci za denní mzdu. Nedávno
ho však postihla tragédie v podobě gangrény a následné amputace nohy. Pro paní Indiramu
to byla životní výzva. Ve zralém
věku byla postavena do situace,
kdy najednou její rodina ztratila
živitele.
SVÉPOMOCNÁ SKUPINA
Sesbírala odvahu a hledala řešení
nastalé situace. Podařilo se jí to díky svépomocné skupině. Projekt
podpořený Arcidiecézní charitou
Praha v šedesáti vesnicích kraje
Chikmagalur v jižní Indii pomáhá

místním ženám právě prostřednictvím těchto skupin. Paní Indirama
se stala členkou jedné z celkem
osmdesáti skupinek, které vznikají
v průběhu tří let.
PRVNÍ VLASTNÍ VÝDĚLEK
Paní Indirama začala dojíždět na
setkání svépomocné skupiny, absolvovala řadu přednášek, které na
ni hluboce zapůsobily. Inspirována
jinými ženami a možnostmi podpory, o kterých se díky skupině
dozvídala, rozhodla se nevzdávat
a vzít obživu své rodiny do vlastních rukou. Získala vstupní investici,
za kterou začala nakupovat zeleninu ve velkoobchodě, tu pak prodávala jako podomní obchodnice.
OBCHODU SE DAŘÍ
Průzkum trhu i její vlastní zkušenost ukázaly na velkou poptávku
po jejím zboží. Díky pomoci svépomocné skupiny dosáhla paní
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Indirama postupně na půjčku
z banky a mohla si pronajmout
vlastní stánek na nejbližším tržišti.
Jejímu podnikání se nadále daří, denní příjem ve výši 300 rupií
(110 Kč) je stabilní. Paní Indirama
splácí půjčku, v podnikání jí již
pomáhá i syn, a poslední nezaopatřená dcera může dále studovat.
DALŠÍ ÚSPĚŠNÉ PŘÍBĚHY
Podobně si v životě poradila například paní Vinoda, která v mladém věku ovdověla a zůstala sama
se třemi dětmi, dnes úspěšně pěstuje arekové ořechy. Paní Jayamma díky skupině dostala rodinu
z dluhů prodáváním sazenic, paní
Clara pořídila šicí stroj a pomáhá
zvýšit příjem svého manžela, který
nestačil k uživení rodiny.
KONKRÉTNÍ VÝSLEDKY
Na komplexnější posouzení projektu je ještě brzy, máme ale radost,
že vám můžeme zprostředkovat
alespoň několik jeho reálných
výsledků. Všechny zmíněné ženy
byly schopné zaujmout novou roli
ve společnosti, zvýšily své sebevědomí, obohatily své životní role
o jednu novou a vyvedly své rodiny z existenčních krizí.


BUDOUCÍ INŽENÝR A VYNÁLEZCE
VYHRÁL LITERÁRNÍ SOUTĚŽ
Středoškolák NABLE BANDA žije v zambijském Solwezi. Je mu
16 let a chce se stát inženýrem.
Rád hraje fotbal a baví ho soutěžení. Nedávno obsadil první
místo v literární soutěži pořádané programem Adopce na dálku®.


Kde v Solwezi žiješ a jak vypadá tvůj všední den?
Naše rodina žije v chudinské
čtvrti Kazomba. Doma je nás šest,
moji čtyři sourozenci a matka.
Můj den začíná kolem páté ráno,
vstanu, abych si zopakoval učivo,
a po snídani před sedmou hodinou vyrazím do školy. Mám to
tři kilometry. Po příchodu domů
pomůžu s úklidem, myji nádobí
a zametám. Často s kamarády hra- 

Zmiňoval jsi, že hraješ fotbal.
jeme fotbal. Večer si pak zopakuji V roce 2012 vyhrála Zambie Afprobranou látku ze školy a před rický pohár.
spaním si se sourozenci vyprávíme
zážitky z uplynulého dne.
V Zambii je fotbal velmi populární. Když hraje národní tým, všichni
si obléknou zelené fotbalové dresy, čepice, šály a na ulici auta troubí. Kdo nemá televizi, poslouchá
rádio a fandí. Jakmile dá Zambie
gól, je to slyšet po celém městě.
Když jsme vyhráli pohár, vozili ho
ukazovat po celé Zambii. Teď ale
moc dobré výsledky nemáme, už
po několikáté hledají nového trenéra.

Tento rok jsem se zúčastnil dvou
soutěží v našem centru Adopcí. Zeměpisného kvízu o Zambii
a literární soutěže, kde jsem měl
popsat, co bych změnil, kdybych
se stal prezidentem. Obě soutěže jsem nakonec vyhrál. Měl jsem
z toho velikou radost.


A co škola, jak se ti daří? Co
tvé plány do budoucna?

Navštěvuji Střední technickou
školu v Solwezi. Mé výsledky jsou
velmi dobré, teď jsem byl v prospěchu na třetím místě. Velmi mě baví
technické předměty, sním o tom
stát se jednou inženýrem. Když se


A jak trávíš víkendy?
dívám kolem sebe, spousta věcí
Všichni se doma účastníme pra- je všude poničených, chtěl bych
ní prádla a školních uniforem, také je umět opravit a vynalézt něco
chodíme společně do kostela. Od- nového, co by přineslo lidem užipoledne a večer se občas díváme tek. Můj další oblíbený předmět je
na televizi, pokud nám jde elektři- angličtina, když ji budu umět, domluvím se všude ve světě. Vzdělání
na, teď ale nejde často.
je důležité. A rád bych poděkoval


Víme, že rád soutěžíš. mému dárci v Čechách za podporu ve vzdělání, které se mi dostává,
A úspěšně…
ať mu Bůh stále žehná.
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